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تشكيل جلنة 
مشتركة من 

اجلانبني ملتابعة 
بعض مخرجات 

املؤمتر

عبداهلل عكاش في صورة جماعية مع املشاركني في مؤمتر العالقات العربية ـ التركية                             )أحمد علي(

عقد برعاية رئيس الوزراء ومشاركة نخبة من االقتصاديني والعاملني في املجال األهلي من العرب واألتراك

مؤمتر العالقات العربية ـ التركية اختتم أعماله: إنشاء مركز التواصل 
احلضاري ومقره الكويت وتنظيم املؤمتر العام املقبل في تركيا

على تعميق الروابط احلضارية 
بني اجلانبني العربي والتركي 
والذي سيكون مقره الكويت 
في حني سيتم اإلعالن الحقا 
عــن تفاصيل هذا املشــروع 

الضخم.
4ـ  الدعوة ملؤسسة ُمؤمتر 
العالقات العربيــة ـ التركية 
بحيث يكــون مؤمترا ينتظم 
بشــكل دوري ويكــون مقــر 
انعقــاده بالتناوب بني الدول 
العربيــة كل ســنة، ونقترح 
أن ينتظم في الســنة القادمة 
في تركيــا برعاية رســمية، 
للبنــاء علــى مــا مت فــي هذا 
املؤمتر ومواصلة املجهودات 
الراميــة لتفعيــل العالقــات 
بني اجلانبــني وتنميتها على 
مختلف األصعــدة، كما يأمل 
الشــعوب  املؤمترون وكذلك 
العربيــة إلى مزيــد االنفتاح 
بني اجلانبني العربي والتركي 
لتحقيــق املصالــح وتنميــة 

املشترك احلضاري.
وفــي نهايــة املؤمتــر أكد 
عــكاش علــى أهميــة تفعيل 
العالقات العربيــة ـ التركية 
أكثــر والدعوة إلشــراك أكبر 
عــدد ممكــن من املؤسســات 
العاملــة في مجــال العالقات 
العربيةـ  التركية في مختلف 
املجاالت ملزيد تعميق التواصل 
احلضــاري بــني الطرفني مبا 

يحقق األهداف املرجوة.

من اجلانبني العربي والتركي 
ملتابعــة تنفيــذ مخرجــات 
املؤمتــر، كما ندعــو اجلهات 
الرســمية للمشاركة في هذه 
اللجنة لتسهيل املهام وتذليل 

العقبات.
ـ اإلعــالن عــن مركــز   3
التواصــل احلضاري العربي 
ـ التركــي املشــروع اجلديــد 
الــذي ســيعمل علــى تفعيل 
التواصــل الفكــري واألدبــي 
واإلستراتيجي، كما سيعمل 

كافة وللطرفني خاصة.
إجمــاع  عــكاش  ونقــل 
املؤمترين على ضرورة صياغة 
مســالك لتنفيذ طموحات ما 
رمى إليه املؤمتر، كما دعوا إلى:
١ ـ دعوة اجلهات الرسمية 
للبلديــن وللبــالد العربيــة 
عموما، ملزيد تفعيل التواصل 
واالتصــال لدعــم املبــادرات 
الروابــط  الهادفــة لتعميــق 
املختلفة بني العرب واألتراك.
٢ ـ تشكيل جلنة مشتركة 

مجلس التعاون وتركيا(
ولفــت إلــى أنــه بعــد ما مت 
عرضه سواء في احملاضرات 
أو الورشات من أفكار متميزة 
وحلــول فّعالــة ملزيــد مــن 
إنعاش العالقــات العربية ـ 
التركية، فإن ذلك يســتدعي 
مّنا وضع لبنات أساسية في 
بناء صــرح حضاري فكري 
من خالل جسر يربط العرب 
كافة واألتــراك، ومبا يحقق 
األهداف املرجوة اللتئام األمة 

في تنمية العالقات.
ـ مستقبل العالم اإلسالمي أمام 

التحديات املشتركة.
ـ دور مؤسسات املجتمع املدني 
فــي بنــاء العالقة )ســورية 

منوذجا(.
ـ وســيلة التواصل اإلسالمي 

)اللغة العربية(.
ـ التطرف الفكري )الغلو في 

التكفير(.
ـ تنمية االســتثمار املشترك 
)االتفاقيــة االقتصاديــة بني 

املؤمتر والذي يرمي لتفعيل 
التواصــل احلضاري العربي 
ـ التركي ســعيا ملزيد تعميق 
العالقات العربيــة ـ التركية 
على أرض الواقع، فقد تركزت 
محاور املؤمتــر على كل مما 

يلي:
ـ العرب واألتراك أمام التحوالت 

احلضارية.
ـ ملســار التاريخــي من إرث 

املاضي إلى آفاق املستقبل.
ـ التواصــل احلضاري وأثره 

محمد راتب

أعلن رئيس اللجنة املنظمة 
ملؤمتــر العالقــات العربية ـ 
التركيــة د.عبــداهلل عــكاش 
عــن والدة مركــز التواصــل 
التركي  العربــي  احلضــاري 
كمشروع جديد سيعمل على 
الفكــري  التواصــل  تفعيــل 
واألدبي واإلســتراتيجي بني 
اجلمهورية التركية وبني الدول 
العربية حكومات وشعوبا، كما 
سيعمل على تعميق الروابط 
احلضارية بني اجلانبني العربي 
والتركي والذي سيكون مقره 
الكويت في حني سيتم اإلعالن 
الحقا عن تفاصيل هذا املشروع 
الضخــم. جاء ذلك في البيان 
اخلتامي للمؤمتر والذي انطلق 
صباح أمس األول حتت رعاية 
ســمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك وبحضور السفير 
التركــي بالكويت مراد تامير 
ومراقب مجلس األمة واملنسق 
العام للمؤمتــر النائب نايف 
املــرداس ومشــاركة نخبــة 
السياســيني واملفكرين  مــن 
واالقتصاديــني والعاملني في 
املجــال األهلي مــن اجلانبني 
العربي والتركي، إضافة إلى 
كبرى املؤسسات املجتمعية 
اإلسالمية والعربية والتركية 

من الطرفني.
وتوجــه عــكاش باســمه 
وباســم جميع املشاركني في 
املؤمتر بالشكر للكويت على 
حسن االســتقبال والضيافة 
مؤمتــر  انعقــاد  وتســهيل 
العالقات العربية التركية، كما 
توجه بالشكر لرئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ جابر 
الكرمية  املبارك،على رعايته 
ملؤمتــر العالقــات العربية ـ 
التركيــة، إضافة إلى شــكره 
للنائب نايف املرداس وجميع 
اجلهات املنظمة على املجهودات 
املبذولــة لتنظيــم  املباركــة 
املؤمتــر، وكذلك املؤسســات 
واالحتادات واجلهات املشاركة 
مــن مختلــف أقطــار العالم 
العربي واجلمهورية التركية.
وقال عــكاش: »إنه إميانا 
منا بضرورة تفعيل التواصل 
العربيـ  التركي وبناء عالقات 
ذات بعد اســتراتيجي حتقق 
األهداف التي اجتمع من أجلها 

عبداهلل عكاش خالل قراءة البيان اخلتامي

جانب من املشاركني في املؤمتر 

النائب في البرملان التركي محمد علي أصالن ونايف الشرهان والزميل محمد راتب

أعضاء اللجنة املنظمة للمؤمتر

جانب من املؤمتر 

نشيد باللغتني العربية والتركية لدعم العالقات الثنائية
 محمد راتب

خالل مؤمتر العالقات العربية والتركية في 
نسخته الثانية والذي يقام في الكويت حتت 
شعار »نحو إعادة بناء التعاون والشراكة بني 

العالم العربي وتركيا« والذي أقيم برعاية إعالمية 
وحصرية من جريدة »األنباء«، قدم عضو اللجنة 

العليا وأمني عام املؤسسات اإلعالمية العاملية 
نايف الشرهان نشيدا باللغتني التركية والعربية 

جاء في كلماته:
احلب واالخوة واالسالم هو ما يسري في 

شرياننا
ديننا يوحدنا وربنا هو من نشكره

من املدينة املنورة إلى اسطنبول نحن جسد 

واحد وإنسان واحد
وقلبنا ممتلئ باإلميان واالمل هو يحيينا
يا أمة من بعضها.. كان االخا في نبضها

كان الرخا في ارضها.. وشموخها اسالميا
وعلى حضارة امسها.. حتكي بقايا شمسها

عربية وبقلبها.. يبدو الهوا عثمانيا
مجدنا سنرفعه حتى السماء بخدمة امتنا

لن يفرق احد طريقنا بعناية اهلل تعالى
لنحب بعضنا بعضا أسودنا وأحمرنا

لنظهر جمال امة االسالم للعالم
لم تفترق طرق بنا.. فالدين الف بيننا

واليوم نحن لبعضنا.. سنعود ايضا أوفيا
كي يبلغ املجد السما.. في خدمة الدين كما

نبغي المتنا احلما.. ونعيد مجدا ماضيا


